ที สคท.179/55/ปช

รายงานการประชุมคณะกรรมการสมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ครังที 52/2555 วันพุธที 21 พฤศจิกายน 2555
เวลา 16.00 น. ณ สมาคมเคเบิล ลิง ไทย
ผู้เข้ าร่ วมประชุ ม
1. นายสมศักดิ

เหล่าปรี ชา

นายกสมาคม

2. นายคเชนทร์

ม่วงมณี

อุปนายก

3. นายทรงกรต

ทรัพย์กาํ เนิด

อุปนายก

4. นายกิตติรัตน์

เมฆมณี

เลขาธิ การ

5. นายวัชรพงษ์

ดีเทศ

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

6. นายสมชาย

ทรัพย์เย็น

เหรัญญิก

7. นางสาวศริ นภัสร์

อัครกิตยานันนท์

ประชาสัมพันธ์

8. นายกฤษตฤณ

ม่วงมณี

กิจกรรมพิเศษ

9. นายพรชัย

เอี7ยมสุ กใส

กิจกรรมพิเศษ

10. นายปิ ตุภูมิ

สุ บงกช

กรรมการ

1. นายสมบัติ

อนันตรัมพร

นายกสมาคมกิตติมศักดิ

2. ดร.พรชัย

บุญบวรรัตนกุล

ที7ปรึ กษานายกสมาค

3. นายสุ ริยพงศ์

อยูอ่ อมสิ น

ผูช้ ่วยเลขาธิ การ

4. นายสุ เมธ

แสงสลับ

นายทะเบียน

5. นายสุ กิจ

บัณฑิตวราพงศ์

ผูช้ ่วยเหรัญญิก

6. นายสุ ชีพ

เขียวลายเลิศ

ปฎิคม

7. นายวัลลภ

ชัยวรรณ์

ฝ่ ายวิชาการ

8. นายชยพล

เชิญสวัสดิ

กรรมการ

ผู้ทไี ม่ เข้ าร่ วมประชุ ม

เริ7 มประชุมเวลา 16.00 น.
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นายสมศักดิ เหล่าปรี ชา (นายกสมาคมฯ) ทําหน้าที7ประธานในที7ประชุม กล่าวเปิ ดประชุมและขอให้ที7ประชุม
พิจารณาเรื7 องต่างๆตามระเบียบวาระการประชุมดังนีE

ระเบียบวาระที 1 เรืองประธานแจ้ งเพือ ทราบ
เรืองที 1 ขอเชิ ญร่ วมงานฉลอง 80 ปี หอการค้ าไทย
ประธาน: เนื7องในวาระที7 ปี 2555 หอการค้าไทยก้าวเข้าสู่ การเฉลิมฉลองครบรอบ 80 ปี แห่งการก่อตัEงคณะกรรมการ
หอการค้าไทยจึงกําหนดจัดงานเฉลิมฉลองขึEน ในระหว่างวันที7 16-22 พ.ย. 255 ณ อาคารชาเลนเจอร์ ศูนย์แสดง
สิ นค้าและการประชุม อิมแพค เมืองทองธานี โดยการจัดงานในครัEงนีEประกอบไปด้วยกิจกรรมหลัก 4 กิจกรรม
ได้แก่ งานมหกรรมแสดงสิ นค้า “ที7สุดแห่งสยาม” งานเลีEยงเฉลิมฉลอง 80 ปี งานสัมมนาหอการค้าทัว7 ไป
ครัEงที7 30 และงานสัมมนาทางเศรษฐกิจและสังคม (Symposium) ในการนีEหอการค้าไทยใคร่ ขอเรี ยนเชิ ญท่าน
ให้เกียรติเข้าร่ วมกิจกรรมเฉลิมฉลอง 80 ปี หอการค้าไทย ในครัEงนีE
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 2 ขอเชิ ญสั มมนาพิเศษเจาะลึกการใช้ ประโยชน์ จาก AEC ด้ วยสิ ทธิประโยชน์ ทางภาษี FTA
ประธาน: ด้วยสํานักงานส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) ร่ วมกับมหาวิทยาลัยขอนแก่น และสมาคม
ตัวแทนออกของรับอนุ ญาติไทย จัดสัมมนาพิเศษเจาะลึกการใช้ประโยชน์จาก AEC ด้วยสิ ทธิ ประโยชน์ทาง
ภาษี FTA ในวันพุธที7 14 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-16.30 น. ณ โรงแรมโฟวิงส์ สุ ขมุ วิท 26 กรุ งเทพฯ
โดยมีวตั ถุประสงค์เพื7อเสริ มทักษะให้กบั พนักงานระดับปฏิบตั ิให้มีขีดความสามารถระดับมืออาชีพ ช่วยเพิ7ม
ศักยภาพและประสิ ทธิ ภาพการบริ หารงาน จึงใคร่ ขอเรี ยนเชิญท่านเข้าร่ วมสัมมนาดังกล่าวโดยไม่เสี ยค่าใช้
จ่ายใดๆทัEงสิE น
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 3 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมโครงการอบรม “เทคนิคการเปิ ดแนวรุ ก กําหนดแนวรับ หาโอกาสทองยุค AEC”
ประธาน: หอการค้าไทย ร่ วมกับสมาคมการจัดการธุ รกิจแห่งประเทศญี7ปุ่น จัดโครงการอบรม “เทคนิคการเปิ ดแนวรุ ก
กําหนดแนวรับ หาโอกาสทองยุค AEC” ในวันพุธที7 28 พ.ย. 2555 เวลา 09.00-16.00 น. ณ ห้องบุศราคัม
โรงแรมอะริ สตัEน สุ ขมุ วิท 24 มีค่าใช้จ่ายท่านละ 3,600 บาท ไม่รวม Vat
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 4 ขอเชิ ญสั มมนาเรื อง “การนํา Digital Content ไทยสู่ โลกจากกูรู”
ประธาน: ขอเชิญสัมมนาเรื7 อง “กิจกรรมสร้างเครื อข่ายและความร่ วมมือ กลุ่มอุตสาหกรรม Digital Content ไทยสู่ โลก
จากกูรู ในวันที7 7 พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.30-16.30 น. ณ ห้องแกรนด์รัชดา ชัEน 5 อาคารธารทิพย์ โรงแรม
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พระยาปาร์ ค์ เป็ นการสัมมนาเพื7อเตรี ยมความพร้อมก่อนออกสู่ ตลาดโลก เป็ นการให้ความรู ้ดา้ น Digital Content
จัดกิจกรรมโดย สมาคม TACGA ภายใต้การสนับสนุ นจากสํานักส่ งเสริ มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 5 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมสั มมนา “ลงทุนในพม่ า รู้ ให้ ลกึ รู้ ให้ จริง”
ประธาน: ด้วยสมาคมอุตสาหกรรมเครื7 องนุ่งห่มไทย ได้กาํ หนดจัดสัมมนา เรื7 อง ลงทุนในพม่า รู ้ให้ลึก รู ้ให้จริ ง ในวัน
พฤหัสบดีที7 15 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.30-16.30 น. ณ ห้อง Four River 1 โรงแรมราดา พลาซ่า แม่นE าํ
ริ เวอร์ ไซด์ โดยมีค่าใช้จ่ายในการลงทะเบียนท่านละ 800 บาท
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 6 ขอเชิ ญร่ วมงานสั มมนาเรือง ผลกระทบจากการขยายขอบเขตความตกลงว่ าด้ วยการค้ าสิ นค้ าเทคโนโลยีสาร
สนเทศ และความพร้ อมของประเทศไทย
ประธาน: เนื7องด้วยประเทศไทยกําลังเข้าสู่ กระบวนการเจรจาขยายความตกลงว่าด้วยการค้าสิ นค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ
(Information Technology Agreement ITA) ซึ7 งจะทําให้ภาษีสินค้าเทคโนโลยีสารสนเทศจํานวนมากลงเป็ น
ศูนย์ และจะส่ งผลกระทบต่อการส่ งออก การนําเข้า และการผลิต อุตสาหกรรมที7เกี7ยวข้องอย่างหลีกเลี7ยงไม่ได้
ในการนีEกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ จึงกําหนดงานสัมมนา เรื7 อง “ผลกระทบจากการขยายขอบเขตความ
ตกลงว่าด้วยการค้าสิ นค้าเทคโนโลยีสารสนเทศ และ ความพร้อมของประเทศไทย” ในวันอังคารที7 20
พฤศจิกายน 2555 เวลา 09.00-11.30 น. และ 13.30-16.00 น. ณ อาคารธาราเทพฮอล์ล ชัEน 2 โรงแรมเจ้าพระยา
ปาร์ ค โดยมีวตั ถุประสงค์เพื7อศึกษาผลกระทบจากการขยายขอบเขตความตกลง เสนอแนะรายการสิ นค้าที7อาจ
รวมอยูใ่ นการขยายขอบเขต และระบุแนวทางการชใช้ประโยชน์และมาตรการบรรเทาผลกระทบที7เหมาะสม
สําหรับภาคอุตสาหกรรมไทย
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 7 ขอเชิ ญเข้ าร่ วมสั มมนา เรือง “คอร์ รัปชั น : จุดเปลีย นเศรษฐกิจและสั งคมไทย”
ประธาน: เนื7องในโอกาสครบรอบ 80 ปี หอการค้าไทย ได้กาํ หนดจัดงานเฉลิมฉลอง 80 ปี หอการค้าไทย เพื7อแสดงผล
งานของหอการค้าไทยจากอดีตจนถึงปั จจุบนั หอการค้าไทยจึงได้จดั การสัมมนาเรื7 อง “คอร์ รัปชัน7 : จุดเปลี7ยน
เศรษฐกิจและสังคมไทย” ในวันพฤหัสบดีที7 22 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-16.30 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 4-7
อาคารชาเลนเจอร์ ฮอลล์ ชัEน 1 ศูนย์แสดงสิ นค้าและการประชุมอิมแพค เมืองทองธานี โดยได้รับเกียรติจาก
หม่อมราชวงศ์ ปรี ดิยาธร เทวกุล เป็ นองค์ปาฐกถาพิเศษ และการเสวนาจากวิทยากรผูท้ รงคุณวุฒิ ในครัEงนีE
ที7ประชุม: รับทราบ
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เรืองที 8 ขอเชิ ญร่ วมสั มมนา “ส่ งออกสิ นค้ าไทยไปสหรัฐฯ อย่ างไร ไม่ ละเมิดกฎหมาย UCA”
ประธาน: ด้วยกรมทรัพย์สินทางปั ญญาร่ วมกับ Open Computing Alllance (OCA) จะจัดสัมมนาเรื7 อง “ส่ งออกสิ นค้าไทย
ไปสหรัฐฯ อย่างไร ไม่ละเมิดกฎหมาย UCA” ในวันที7 28 พฤศจิกายน 2555 เวลา 13.00-15.20 น. ณ ห้อง
แกรนด์ บอลรู ม โรงแรม เวสทินแกรนด์ สุ ขมุ วิท โดยมีวตั ถุประสงค์เพื7อให้ผผู ้ ลิตและผูส้ ่ งออกสิ นค้าไปยัง
ประเทศสหรัฐอเมริ กา และหน่วยงานราชการต่างๆ ที7เกี7ยวข้องได้รับความารู ้ความเข้าใจเบืEองต้นเกี7ยวกับ
กฎหมาย Unfair Competition Act (UCA) ซึ7 งเรี7 มมีผลบังคับใช้ในหลายมลรัฐของสหรัฐอเมริ กาตัEงแต่ตน้ ปี 2555
เป็ นต้นมา
ที7ประชุม: รับทราบ
เรืองที 9 สอบถามข้ อมูลกิจกรรมประจําเดือน และสมาชิ ก
ประธาน: ตามที7 สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ได้ขอความร่ วมมือสมาคมที7เป็ นสมาชิกในการจัดส่ งข้อมูลการดําเนิน
กิจกรรมประจําเดือน และความเคลื7อนไหวของจํานวนสมาชิกมาอย่างต่อเนื7อง ในการนีE เพื7อให้การดําเนิ น
กิจกรรมต่างๆ เกิดประสิ ทธิ ภาพ จึงขอความร่ วมมือมายังท่าน ในการจัดส่ งข้อมูลกิจกรรมและจํานวนสมาชิก
ประจําเดือน พฤศจิกายน 2555 กลับมารยังฝ่ ายประสานงานสมาคมการค้า สภาหอการค้าแห่งประเทศไทย
ภายในวันที7 26 พฤศจิกายน 2555 นีE
ที7ประชุม: รับทราบ
ระเบียบวาระที 2 เรืองรับรองรายงานการประชุ ม ครังที 52/2555
นายกิตติรัตน์ เมฆมณี (เลขาธิ การ) ขอให้ที7ประชุมรับรองการประชุม ครัEงที7 51/2555 วันพุธที7 17 ต.ค. 2555
ที7ประชุม: รับรองการประชุม ครัEงที7 51/2555

ระเบียบวาระที 3 เรืองรายงานสถานะการเงิน
นายสมชาย ทรัพย์เย็น (เหรัญญิก) รายงานในที7ประชุ มว่า จากยอดเงิ นคงเหลือเดิมในวันที7 17 ต.ค. 55 เป็ น
จํานวนเงิน 27,129.88 บาท
มีรายรับดังนี

-

รายจ่ ายดังนี ค่าโทรศัพท์ (ต.ค.) 492.50 บาท ค่าอินเตอร์ เน็ต (ต.ค) 656 บาท ค่าไฟฟ้ า (ต.ค.) 842 บาท
ค่าใช่จ่ายอื7นๆ 378 บาท รวมรายจ่ าย 2,368.50 บาท
ซึงมียอดเงินคงเหลือ ณ วันที 21 พ.ย. 55 เป็ นจํานวนเงิน 24,631.38 บาท (สองหมื7นสี7 พนั หกร้อยสามสิ บ
เอ็ดบาทสามสิ บแปดสตางค์)
ที7ประชุม: รับทราบ
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ระเบียบวาระที 4 เรืองสื บเนือง
4.1 เรืองรับรองสมาชิ กเพิม เติม
นายสุ เมธ แสงสลับ (นายทะเบียน) แจ้งในที7ประชุม ในรอบเดือนระหว่างวันที7 17 ต.ค. – 21 พ.ย. 55
ยังไม่มีสมาชิกสมัครเพิ7มเติม
ที7ประชุม: รับทราบ
4.2 การจัดกิจกรรมหารายได้ โดยการจัดการแข่ งขัน
นายพรชัย เอี7ยมสุ กใส (กิจกรรมพิเศษ) แจ้งในที7ประชุมว่า จากการที7มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึงจะจัดการแข่ง
ขัน Cabling ในเดือนธันวาคม 55 นัEน โดยนายพรชัยเข้ามาปรึ กษาคณะกรรมการว่าจะขอเลื7อนการแข่งขันเป็ นต้นปี หน้า
เนื7องจากช่วงเดือนธันวาคมคณะกรรมการจะติดภารกิจเป็ นส่ วนใหญ่ ซึ7 งคณะกรรมการเห็นพ้องกันและกําหนดจัด
การแข่งขันในต้นปี หน้า โดยมีการอบรมก่อนการแข่งขันในวันศุกร์ ที7 25 มกราคม 2556 และแข่งขันในวันศุกร์ ที7 8
กุมภาพันธ์ 2556 และสมาคมฯ จะสนับสนุนเงินจํานวน 20,000 บาท ให้กบั มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บา้ นจอมบึง ส่ วน
ของรางวัลในการแข่งขันจะเป็ นโล่ จํานวน 3 ใบ
ที7ประชุม: รับทราบ
4.3 มาตรฐานฝี มือแรงงาน
นายทรงกรต ทรัพย์กาํ เนิ ด (อุปนายก) แจ้งในที7ประชุมว่า ยังไม่มีความคืบหน้า เนื7 องจากเจ้าหน้าที7กรมพัฒนาฝี มือ
แรงงานยังติดภารกิจหลังจากกลับจากการแข่งขัน Asian Skills โดยเจ้าหน้าที7ของกรมพัฒนาฝี มือแรงงานจะเข้ามาคุยเรื7 อง
เอกสารในวันอังคารที7 27 พ.ย. 55 นีE และจะแจ้งในที7ประชุมครัEงต่อไป
ที7ประชุม: รับทราบ

ระเบียบวาระที 5 เรืองเพือ พิจารณา
5.1 ร่ างหนังสื อข้ อตกลงว่ าด้ วยความร่ วมมือการพัฒนาด้ านเทคโนโลยีระบบสายเครื อข่ าย
ด้วยกรมพัฒนาฝี มือแรงงานได้ร่างหนังสื อข้อตกลงว่าด้วยความร่ วมมือการพัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบสายเครื อข่าย
ระหว่างกรมพัฒนาฝี มือแรงงาน กับ สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย เพื7อให้คณะกรรมการในสมาคมฯพิจารณา ก่อนจะมีการเซ็นต์
MOU ต่อไป
ที7ประชุม: คณะกรรมการพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบและไม่มีการแก้ไขร่ างหนังสื อข้อตกลลงว่าด้วยความร่ วมมือการ
พัฒนาด้านเทคโนโลยีระบบสายเครื อข่าย

ระเบียบวาระที 6 เรืองอืน ๆ
6.1 ขอความอนุเคราะห์ รับนักศึกษาฝึ กงาน
ด้วยคณะพาณิ ชยศาสตร์ และการจัดการ มหาวิทยาลัยสงขลานคริ นทร์ วิทยาเขตตรัง ได้กาํ หนดให้มีรายวิชาฝึ กงาน
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ซึ7 งเป็ นส่ วนหนึ7งของหลักสู ตรสําหรับนักศึกษาชัEนปี ที7 2-3 เพื7อเสริ มสร้างประสบการณ์วชิ าความรู ้ จึงขอความอนุ เคราะห์
มายังสมาคมฯ เพื7อโปรดพิจารณารับนักศึกษาเข้าฝึ กงานในสาขาวิชาชีพกับหน่วยงานของท่าน ในระหว่างวันที7 11 มีนาคม –
10 พฤษภาคม 2556 ซึ7 งสมาคมฯ ได้ทาํ การตอบรับนักศึกษาที7จะมาฝึ กงานนีEแล้ว
ที7ประชุม: รับทราบ
เมื7อไม่มีกรรมการท่านใดเสนอเรื7 องเพื7อพิจารณาอื7นๆเพิ7มเติม ประธานจึงกล่าวปิ ดประชุม และกําหนดการ
ประชุมครัEงต่อไปวันพุธที7 19 ธันวาคม 2555 ณ ชัEน 2 อาคารริ เวียร่ า สมาคมเคเบิEลลิ7งไทย
ปิ ดประชุม เวลา 18.00 น.

นางสาวปิ ยดา ชัยสิ ทธิ ทวีโชค

นายกิตติรัตน์ เมฆมณี

ผูบ้ นั ทึกรายงานการประชุม

ผูต้ รวจรายงานการประชุม
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